
 االشارة الى الشخص أوال ثم االعاقة مثال: شخص لد�ه إعاقة،
شخص لد�ه توحد

 مصطلحات ال �جوز استعمالها: مر�ض �التوحد، �عاني من التوحد،
�عاني من إعاقة

مر�ضة �التوحد

تعاني من التوحد

تعاني من إعاقة

مرح�ا أنا لیلى
و عند� توحد 

 االشارة الى الشخص أوال ثم االعاقة مثال: شخص اصم، شخص
 �ستخدم لغة اإلشارة �وسیلة للتواصل مع مجتمع الّصم، شخص

لد�ه ض�ف في السمع

 االشارة الى الشخص أوال ثم االعاقة مثال: شخص ����،
 شخص ���� ال�صر، شخص ذو اعاقة �صر�ة، شخص لد�ه

مصطلحات ال �جوز استعمالها: األعمى، ضر�ر، تحد� �صر� ض�ف �صر

االشارة الى الشخص أوال ثم االعاقة مثال: شخص لد�ه متالزمة داون مصطلحات ال �جوز استعمالها: منغولي او قزم

 االشارة الى الشخص أوال ثم االعاقة مثال: شخص لد�ه عسر/صعو�ة
 في التعّلم، شخص لد�ه عسر/صعو�ة في القراءة او الكتا�ة او

الحساب مصطلحات ال �جوز استعمالها: عجز في التعلم

لدیها تحد� �صر�

ال �فهمون

انظر، انها عم�اء

انهم طرش

ال �سمعون

قزم

 منغولي

لد�ك عجز في التعلم

 االشارة الى الشخص أوال ثم االعاقة مثال: شخص لد�ه إعاقة،
شخص ذو إعاقة، شخص لد�ه إعاقة جسد�ة مصطلحات ال �جوز استعمالها: معاق، تحد�ات جسد�ة

ك�� �م�ن لهذین
المعاقین ان �صعدا 

االدراج 

 تعتبر منظمة الصحة العالم�ة          من أوائل من
أطلق التعر�� الطبي لإلعاقة في سنة 1980

 

 
 

�شّرع مفهوم التمییز ّضد األشخاص ذو� اإلعاقة
 

 �ّشجع على منهج العزل من خالل التر�یز على مراكز
التر��ة الخاصة للتأهیل والخدمات لألشخاص ذو� اإلعاقة
 

 �ستثني األشخاص ذو� اإلعاقة من حق الوصول
 واالندماج الكامل والمتساو� في مجال التعل�م والعمل

والخدمات العامة
 
 �صف األشخاص ذو� اإلعاقة �أنهم غیر قادر�ن على
ممارسة األنشطة االجتما��ة المعتادة �سبب إعاقتهم

 
 �ستخدم مصطلحات مثل نحن وهم، واألشخاص االصحاء

 بدن�ًا واألشخاص المعاقین، والعادیین وغیر العادیین
 

 یؤ�د فكرة أّن األشخاص ذو� اإلعاقة هم اشخاص
 اعتمادیین �حتاجون للرعا�ة والمساعدة والخضوع لعالج

 طبي ل��ونوا طب�عیین

�عتبر نشطاء اإلعاقة في اتحاد اإلعاقات الجسد�ة ّضد
 التفرقة           من أوائل من قام بتطو�ر النموذج 

 والتعر�� االجتماعي لإلعاقة في أواخر 1970

 �عّرف اإلعاقة �أنها نظرة مجتم��ة تمییز�ة فرضت علیهم 
 فوق إعاقتهم ألنها است�عدتهم من المشار�ة في المجتمع

 
 �عتبر أّن المجتمع هو من رّوج التمییز ّضد األشخاص ذو�
 اإلعاقة من خالل وجود معوقات اجتما��ة وهندس�ة حّدت

    من إم�ان�ة وصولهم الى الخدمات العامة والخاّصة
 
 �شّرع حق االندماج الكامل لألشخاص ذو� اإلعاقة عبر

 إزالة العوائق المجتم��ة والهندس�ة
 
 �ّشجع على تضمین س�اسات وتصام�م هندس�ة تمّ�نهم

من االندماج الكامل في المجاالت العامة والخاّصة
 
 �صف إعاقاتهم �أّنها ال تّحد من إم�ان�ة ��امهم �األنشطة
 االجتما��ة المعتادة �عد إزالة العوائق االجتما��ة والهندس�ة
 

 �ستخدم مصطلحات دامجة مثل �ل األشخاص دون
 استثناء/ اشخاص ذو� او من دون إعاقة

 
 یؤّ�د أّن األشخاص ذو� اإلعاقة �م�نهم االنخرا� التام في
 المجتمع حین تكون الخدمات والبیئة الهندس�ة مصممة لتلبي

احت�اجات الجم�ع

مصطلحات جامعة ودامجة
بین الفوارق  ومعرفة  فهم  البدا�ة  في  علینا  مجتمعنا،  في  االندماج  وتفعیل   لترس�خ 
 المصطلحات المستخدمة وتأثیراتها على األشخاص ذو� اإلعاقة. �عرض هذا الملصق
العدالة االجتما��ة  تعر�� اإلعاقة من المنظور االجتماعي الذ� یهدف الى تعز�ز 
 من خالل مقار�ته �التعر�� الطبي لإلعاقة وما نتج عنه من تمییز ّضد األشخاص

ذو� اإلعاقة
 ساهمت المصطلحات المقرونة �التعر�� الطبي لإلعاقة الى تزاید التمییز واالشارات
 السلب�ة ّضد األشخاص ذو� اإلعاقة. لذلك �ان ال ّبد من استخدام تعابیر ومصطلحات
 جامعة ودامجة مبن�ة على التعر�� االجتماعي لإلعاقة لتعز�ز مفهوم العدالة االجتما��ة

 واالندماج التام لألشخاص ذو� اإلعاقة في المجتمع

النموذج والتعريف ا�جت
عي ل�عاقة النموذج والتعريف الطبي ل�عاقة

مصطلحات ال �جوز استعمالها: اطرش، ال �سمع، ال �فهم

كم هي
 شجاعة 

 انه شجاع

 ك�� �م�نهم
التغلب على اعاقتهم؟

 مصطلحات تستخدم لوصف األشخاص ذو� اإلعاقة و ال �جوز
استعمالها: شجاع ، �طل ، ممیز ، ذو� إرادة صل�ة ، ذو� الهمم

 األشخاص ذو� اإلعاقة شر�حة من المجتمع المتمیز �قدرات
 األشخاص ��ه. لذلك علینا تجّنب استخدام هذه المصطلحات الّت�جیل�ة

التي تمیّز بین قدرات األشخاص ذو� اإلعاقة وتؤّثر علیهم سلب�ًا

.

.

(UPIAS)
(WHO)

 �عّرف اإلعاقة و�ر�طها �المصطلحات الطب�ة، مثل اعمى،
معاق، او مر�ض عقلي

••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


